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NOVINKY Z RODINKY 
 

Tomáš Mečiar strávil začiatok augusta na dovolenke vo Vysokých Tatrách. 
Spolu so svojimi kolegami prežil pekné chvíle pri výstupoch a túrach. 

 

Veronika Petrášová so svojím priateľom Martinom Šutinským 
dovolenkovala v Chorvátsku a pár dní strávila i v Štúrove, kde sa k nim 
pridala aj jej mama Erika. 

 

19. augusta cestovala Silvia Petrášová spolu so svojím ocinom Peťom 
Petrášom a bývalou spolužiačkou Katkou Královičovou do Bratislavy. 
Silvia s Katkou si tu prenajali trojizbový byt v Devínskej Novej Vsi, keďže 
od septembra v Bratislave študujú a Silvia nedostala internát. Cestou 
domov sa celá výprava zastavila v motoreste Čertova pec pri Piešťanoch, 
ktorý je dobre známy všetkým účastníkom našich rodinných zájazdov. 

 

V auguste Humajovci predali svoje auto – Favorit a zároveň od uja Peťa 
Petráša kúpili jeho Opel Omega. S novým autom sú veľmi spokojní. 

 

22. augusta boli v Brezanoch hody. Tradičnú zábavu „Pod vrbičkami“ 
hrala už po druhýkrát skupina Necpalanka. V Brezanoch sa dobre zabavila 
nielen rodina Bohóová z Rimavskej Soboty, ale aj Humajovci, ktorí sa 
domov vrátili až v neskorých nočných hodinách. 

 

V auguste pricestovala na Slovensko Katka Mihálková so svojou rodinou 
z Francúzska. Dom Lojzka Mečiara, ktorý kúpili, je už zbúraný a na jeho 
miesta by si chceli postaviť nový. 

 

U Helenky Mečiarovej prázdninoval v auguste vnuk Martinko 
z Bratislavy. 

 

Rodina Chudá v Brezanoch sa rozhodla zväčšiť svoje obytné priestory 
- v septembri začali so stavbou novej izby na mieste balkóna. 

 

V pondelok, 30. augusta, sa Petra Humajová s kamarátmi Peťom 
Šimkovičom a Palim Schmidtom vybrala na Kľak. Počasie im celkom 
prialo. Na vrchole Kľaku síce fučal ľadový vietor, no na nižšom Reváni 
zas pálilo slnko. Tri „mladé Trosky“ prežili pekný deň a spomínať naň 
budú i napriek množstvu blata, ktorým sa pri výstupe museli „brodiť“. 

 

31. augusta mala Petra Humajová zápis na Filozofickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Zápis začal o 8:00 ráno a trval približne tri 
hodiny. Na Petru nová škola zapôsobila dobrým dojmom. 
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1. septembra večer po sv. omši sa v átriu u piaristov uskutočnil koncert 

gospelovej skupiny Gnosis, ktorej členkou je i Silvia Petrášová. Koncert pod 
holým nebom pri svetle sviečok bol spojený i s videoprojekciou fotiek pátra Jána 
Hríba. Napriek bohatej účasti mladých i tých „skôr narodených“ mal koncert 
rodinnú atmosféru a vyznačoval sa vysokou kvalitou hudby i organizácie. 
 

V piatok, 17. septembra, sa Filka Petrášová dožila svojich 70 narodenín. 
Večer bola za ňu slúžená omša v kostole u piaristov, na ktorej spieval zbor 
Trosky. Na druhý deň sa u Filky zišla celá rodina, aby spoločne oslávili jej 
krásne jubileum. Oslava začala o tretej hodine poobede, a keďže počasie 
bolo teplé, hostia najprv sedeli pri stoloch vonku. Večer sa presunuli do 
vnútra domu, kde už zazneli i tóny harmoniky. Všetci sa dobre bavili, 
o čom svedčí i ich odchod v neskorých večerných hodinách. 
 

18. septembra sa Stanke Mečiarovej a jej manželovi Davidovi Zaninimu 
v ďalekom Taliansku narodil syn Matteo. 
 

V pondelok, 20. septembra, sa pre vysokoškoláčky z našej rodiny začal 
nový školský rok. Veronika Petrášová pokračuje v štúdiu na Fakulte 
chemických technológii v Púchove, jej sestra Silvia začala študovať 
architektúru v Bratislave a Petra Humajová slovenský jazyk a literatúru 
spolu s dejepisom v Ružomberku. 
 

10. októbra sa Martinka Humajová spolu so študentmi a učiteľmi 
piaristického gymnázia vybrala do Banskej Bystrice, kde sa ich škola 
predmodlievala tradičný sobotný ruženec na rádiu Lumen. Vyrazili 
o 15:00 poobede. V Banskej Bystrici si prezreli námestie, rádio Lumen, 
zúčastnili sa sv. omše v katedrále sv. Františka Xaverského a po nej už 
nasledoval ruženec. Martinka sa predmodlievala tretí desiatok 
slávnostného ruženca. Domov sa vrátila v neskorých večerných hodinách. 
 

V sobotu 16. októbra sa Martinka Humajová spolu s niektorými 
študentmi piaristického gymnázia a pani profesorkou Hantabálovou 
zúčastnila na výstave drobnochovateľov v Nitrianskom Rudne. Videli tam 
množstvo sliepok, zajacov a holubov. Maťka domov priniesla aj dve 
akvárijné rybičky. 
 

   V októbri navštívili Stanku Mečiarovú v Taliansku jej rodičia Lydka 
a Stano Mečiaroví i jej sestra Vierka s manželom. Zúčastnili sa tu na krste 
malého Mattea. Stanko Mečiar potom ešte v Taliansku zastal asi dva 
týždne – baviť malého vnuka. 
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V piatok, 29. októbra, sa Filipko Petráš dočkal bračeka. Danke a Rasťovi 

Petrášovcom totiž pribudol do rodiny nový člen – Dávidko. 
 

V novembri začala Lucia Petrášová externe študovať právo na súkromnej 
škole v Bratislave. V našom hlavnom meste i naďalej pracuje a býva. 

 

V sobotu 6. novembra si v piaristickom kostole v Prievidzi povedali 
svoje „áno“ Lenka Petrášová a Roderik Weissabel. Po sv. omši spojenej so 
sobášom, ktorú slúžil páter Ján Hríb, 
mladomanželia navštívili tetu 
Marienku Mečiarovú a išli sa dať 
fotiť. Hostia sa zatiaľ presunuli na 
chatu Bajč v Bojniciach. Po 
príchode Lenky a Roderika sa začala 
svadobná hostina, plná dobrého 
jedla, hudby a tanca. Vynikajúco sa 
zabavili nielen príbuzní, kolegovia 
a priatelia mladomanželov, ale 
i pátri piaristi. Vo večerných 
hodinách prišiel mladému páru 
zagratulovať i prievidzský pán 
dekan Mons. Ján Bednár. 
Necpalanka spolu so starejším 
Petrom Petrášom ml., ktorý, 
mimochodom, vykonával túto 
funkciu po prvýkrát a hneď 
perfektne, mali teda čo robiť až do 
skorých ranných hodín.  

 

20. novembra sa Monika a Peter Chudí zabávali na svadobnej hostine. 
Vydávala sa totiž ich suseda a dobrá kamarátka Zuzka Černáková 
z Nedožier – Brezian. 

V tento istý deň oslávil Andrej Humaj svoje 18 –te narodeniny.  
 

V pondelok, 6. decembra, študenti piaristického gymnázia spolu 
s Martinkou Humajovou mali besedu s riaditeľom Pápežských misijných 
diel na Slovensku. Dozvedeli sa množstvo nových informácii o misiách. 

 

11. decembra sa u Vladka Mečiara uskutočnila zabíjačka. 
 

Martinka Humajová a Petra Humajová  
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MALÁ CESTA SV. TEREZKY  
   Kto bola sv. Terézia z Lisieux? Túto malú a jednoduchú francúzsku rehoľníčku už dnes 
pozná takmer celý svet. A pritom možno neurobila nič z ľudského pohľadu veľké. 
Nestarala sa o nevyliečiteľne chorých, nezachraňovala trpiacich, nehlásala evanjelium 
v ďalekých krajinách... a predsa. Predsa jej život inšpiruje k lepšiemu. Pretože Terezka 
„vynašla“ nový spôsob, ako sa dostať k Bohu... Ona totiž objavila malú cestu svätosti... 
   Sv. Terézia Martinová sa narodila 2. januára 1873 v meste Alençon ako najmladšia 
z deviatich detí. Štyri deti zomreli v útlom veku a rodičom Ľudovítovi a Zélii zostalo teda 
päť dievčat (neskôr sa všetky stali rehoľnými sestrami). Keď mala Terezka 4 roky, zomrela 
jej matka. Citlivé dievčatko veľmi pociťovalo jej stratu, preto si za svoju náhradnú 
mamičku zvolila svoju sestru Paulínu, ktorá bola staršia o dvanásť rokov. Po čase však 
Paulína a neskôr i ďalšia sestra Mária vstúpila do kláštora. Terezka tiež túžila stať sa 
karmelitánkou ako oni, mala však ešte len 14 rokov. No jej túžba bola taká veľká, že 
o vstup do kláštora ešte pred dosiahnutím požadovanej vekovej hranice požiadala na 
audiencii samotného pápeža Leva XIII.. Onedlho mohla vstúpiť do lisieuxského Karmelu. 
Mala vtedy niečo vyše 15 rokov. A práve tu začala žiť novým štýlom duchovného života, 
novou cestou k dokonalosti. Nazvala ju Malou cestou, pretože sa nazdávala, že po nej môžu 
kráčať všetci, aj ľudia bez vyšších duchovných darov, dokonca aj tí, ktorých svet nazýva 
priemernými. Malá cesta totiž nie je výsledkom teologicko-asketických úvah, ale výrazom 
toho, čo Terezka dennodenne žila. 
   Čo je teda podstatou Malej cesty? Píše o tom samotná Terezka: 
   „Žijeme v storočí vynálezov; dnes už netreba namáhavo stúpať po schodoch. Bohatým 
schody výhodne nahradí výťah. Aj ja by som chcela vynájsť výťah, ktorý by ma vyniesol až 
k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som vystupovala po namáhavom schodišti dokonalosti. 
Preto som hľadala vo svätých knihách nejakú zmienku o vytúženom výťahu. A natrafila som 
na slová, ktoré vyšli z úst večnej Múdrosti: Kto je malý, nech príde ku mne. A tak som 
prišla, tušiac, že som našla, čo som hľadala. A pretože som chcela vedieť, môj Bože, čo si 
počneš s takým malým človiečikom, ktorý odpovie na tvoje zavolanie, pokračovala som 
v pátraní, a hľa, čo som našla: „Ako keď matka teší dieťa, tak ja budem tešiť vás. Na 
rukách vás budem nosiť a na kolenách kolísať.“ (Iz 66; 13,12) Výťah, ktorý ma vynesie až 
do neba, to sú tvoje ruky, Ježišu. Na to nepotrebujem byť väčšou. Naopak, musím zostať 
malou, ba stať sa ešte menšou...“ 
   Malá cesta vychádza z Ježišových slov: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete 
do Kráľovstva nebeského. Ktokoľvek sa teda uponíži ako toto dieťa, ten je najväčší 
v Kráľovstve nebeskom.“ (Mt 18,3n) Základom „duchovného detstva“ je podľa Terézie 
povedomie a záľuba vo vlastnej malosti. Byť malým znamená poznať svoju ničotu, všetko 
očakávať od Boha, nerobiť si priveľké starosti kvôli chybám, neznepokojovať sa nad sebou, 
nepripisovať si úspech v čnosti, nestrácať odvahu pre stále sa vynárajúce slabosti a chyby. 
Tento pojem malosti možno nazvať i poníženosťou či chudobou ducha. 
   Terézia však urobila ešte ďalší krok. Nielen že uznala svoju ľudskú a osobnú situáciu, ale 
si ju aj zamilovala. To už nie je iba poníženosť, ale aj láska k svojmu skutočnému stavu –so 
všetkými dôsledkami: prijímať bez reptania, keď nás uponížia, znevážia, keď si aj iní o nás 
myslia, že sme malí, bezvýznamní, plní chýb. 
   Keď Terézia hovorí, že nie je správne príliš sa sústreďovať na chyby, má tu, prirodzene, 
na mysli nedobrovoľné, každodenné poklesky, ktoré so sebou prináša ľudská krehkosť. 
Skúsený františkán ju v spovednici uistil, že takéto chyby Boha neurážajú. Urážajú však 
človeka, jeho samoľúbosť. Terezka sa preto snaží zachovať pokoj. Každá chyba ju totiž 
znova a znova privádza do základnej ľudskej polohy slabého a vo všetkom na Boha 
odkázaného tvora. Vie, že každý nepokoj, každá trpkosť, ktorú vyvolá v nás hriech, je 
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prejavom pýchy. Skutočná ľútosť, ktorá sa rodí z lásky k Bohu, vždy napĺňa srdce 
pokojom, vďačnosťou a odvahou. Prirodzene, je k tomu potrebná pokora. Preto Terézia 
neberie Teréziu príliš vážne. Skôr sa sústredí na Ježiša. Nestavia oltáre sebe, lež jemu, 
nemiluje svoju krásu, dokonalosť, veľkosť...ale jeho a len jeho. Veď kto miluje, nemyslí na 
seba. 
   V rámci svojho rehoľného povolania našla nový druh ideálu. V ňom si definitívne 
ujasnila pojem o svojej dokonalosti. Už sa nebude starať o rehoľnú dokonalosť, získavanie 
čností, počítanie dobrých skutkov...Jej výlučnou starosťou bude láska k Bohu. A láska sa 
nemeria, nepočíta. Je márnotratná a bez pamäti. 
   Drsné životné podmienky v kláštore, nepohodlnosť prostredia, nepríjemnosti plynúce zo 
spoločného života žien rozličných pováh, pôsty, únava, stále fyzické bolesti, ale nadovšetko 
mystické utrpenie spojené s „pokušením k nevere“ boli pre ňu neustálou príležitosťou 
k vernej, úprimnej a nikdy neochabujúcej láske. Lebo láska sa živí bolesťou. Tam, kde 
láska dosiahne veľkú intenzitu, tam sa bolesť prijíma ako samozrejmosť a hranice medzi 
bolesťou a radosťou sa nedajú presne určiť. 
   Terezkina Malá cesta má tri rozmery: pokoru, oddanosť a lásku. Tie však nemôžu stáť 
oddelene, musia sa prelínať. Pokora, pokorné uznanie osobnej krehkosti a obmedzenosti, by 
sama osebe mohla viesť k opovrhovanie sebou samým. Poníženosť bez vzťahu k Božej 
láske by viedla k sebaohrozeniu, oddanosť do Božej lásky bez poníženosti by bola 
opovážlivosťou. A toto všetko bez lásky by bolo ničím. Spolu to však tvorí cestu, po ktorej 
sa vydala sv. Terezka. 
   A že túto Malú cestu Terezka i žila, o tom svedčí i tento príklad: „V našom spoločenstve 
je sestra, ktorá má talent vo všetkom sa mi nepáčiť,“  píše sv. Terezka. „Jej spôsoby, slová, 
charakter mi šli na nervy... Povedala som si, že láska nesmie spočívať v citoch, ale 
v činoch. Začala som teda robiť pre tú sestru to, čo by som bola robila pre osobu, ktorú 
mám veľmi rada. Zakaždým, keď som ju stretla, modlila som sa za ňu, snažila som sa jej 
preukazovať rôzne služby, a keď som mala pokušenie odpovedať jej neprívetivo, uspokojila 
som sa s tým, že som sa na ňu čo najláskavejšie usmiala. Keď bol môj odpor príliš prudký, 
zutekala som. Ani len netušila, čo voči nej cítim. Jedného dňa mi povedala: „Čo vás tak ku 
mne priťahuje? Pri každom pohľade sa na mňa usmejete!“ 
   No nielen tá sestra, ale celý dom pokladal ich vzťah za srdečné priateľstvo. Teréziina 
najstaršia sestra Mária horela dokonca žiarlivosťou: „Ja som ju predsa vychovala,“ 
sťažovala sa raz Paulíne, „a teraz má práve túto protivnú osobu radšej ako mňa.“ A keď sa 
to raz odvážila povedať Terezke do tváre, nedostala žiadnu odpoveď okrem podivného 
úsmevu. 
   Vrchol dokonalého Terezkinho víťazstva nad sebou boli slová dotyčnej sestry po smrti 
Terézie: „Keď už iné nie, tak aspoň jedno môžem o sebe povedať: Počas jej života som ju 
urobila naozaj šťastnou.“ Tieto slová sú najpresvedčivejším dôkazom toho, že Terezka sa 
nehrala na lásku, nemilovala „naoko“, ale skutočne, i keď bez príjemného rozochvenia citu, 
ktorý je sprievodným zjavom zážitku lásky. 
   Začiatkom roku 1895 začala Terezka na rozkaz vtedajšej predstavenej písať vlastný 
životopis, známy pod názvom Dejiny duše. Zomrela 30. 9. 1897 na tuberkulózu. Mala len 
24 rokov.  Za svätú bola vyhlásená v roku 1925.  
   „Mojím povolaním je láska...“  Život sv. Terezky nás vyzýva k tomu, aby sa láska stala 
i našim povolaním. Keby tomu tak bolo, na svete by neboli rozbroje, nenávisť, nevraživosť 
a zlosť, závisť a klamstvo...Na svete by bola láska. 

                                                                   Spracovala: Petra Humajová 
(Použitá literatúra: Rajmund Ondruš S.J. : Blízki Bohu i ľuďom; Anton Hlinka: Svetlo 
z Lisieux; Členovia Rádu bosých karmelitánov na Slovensku: Sv. Terézia z Lisieux) 
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ANKETA 

Čo by ste nechceli dostať pod vianočný stromček? 
 
MAŤKO CHUDÝ: Nechcel by som dostať nič. 
PEŤKO CHUDÝ: Nechcel by som dostať hifi-vežu, lebo som už jednu dostal 
a hneď sa pokazila. 
PETER CHUDÝ (ST.): Nechcel by som, aby mi na Vianoce zavolali z roboty, že 
musím ísť slúžiť.  
MONIKA CHUDÁ: Nechcela by som dostať kabát, lebo ten som dostala minulý rok. 
BOŽENA HUMAJOVÁ: Nechcela by som dostať chorobu. 
MILAN HUMAJ: Nechcel by som teplé počasie, lebo by to pokazilo čaro Vianoc. 
ALENA HUMAJOVÁ: Kuchársku knihu, lebo som ju už raz dostala a ani som sa 
do nej nepozrela. 
MILAN PETRÁŠ: Špenátový prívarok, pretože ho nemám rád. 
JANKA PETRÁŠOVÁ: Chorobu. 
PETER PETRÁŠ (ML.): Nechcel by som dostať dlžobu, lebo by som musel ísť do 
banky vybrať peniaze na jej vyrovnanie. 
ERIKA PETRÁŠOVÁ: Chorobu. 
MAŤKA HUMAJOVÁ: Nechcela by som dostať myš, lebo neznášam hlodavce. 
MARTIN HUMAJ: Nič. 
JOZEF HUMAJ: Nechcel by som dostať bolenie zubov. 
FILOMÉNA PETRÁŠOVÁ: Nechcela by som dostať mobil, lebo máme pevnú 
linku. 
PETER PETRÁŠ (ST.): Nechcel by som dostať topánky, ktoré by ma tlačili. 
EVA HUMAJOVÁ: Nechcela by som nedostať bežky. 
PETRA HUMAJOVÁ: Nechcela by som dostať CD s hudbou štýlu techno 
a podobne, lebo pri mojom bratovi sa toho napočúvam dosť. 
 

Otázku vymyslel Martin Humaj, pýtala sa Maťka Humajová. 
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NAŠA MAMA 
(Filka Petrášová ) 

   
   Chcela by som vám predstaviť moju - našu mamu, Filku Petrášovú. Začnem 
pekne od narodenia. 
    Svetlo sveta uzrela 17. septembra 1934 ako prvá zo siedmych detí. Rodičom, 
Márii a Jozefovi, už od detstva pomáhala so súrodencami i na roličke. Keď prišla 
zo školy, na stole ju väčšinou čakal odkaz: “Sme na roli, príď za nami.“ Bola tam 
do večera. Potom sa najedla, pomodlila, uložila spať súrodencov. Ráno vstávala 
o 4:00 ráno a učila sa do školy.  
   Zlé spomienky má na 2.svetovú vojnu. Cez jeden nálet boli ukrytí u susedov 
(Lastovicov) v pivnici. Zrazu padla strašná rana, múry sa zatriasli – oproti do 
dvora (Zelenákov) spadla bomba. Zostala tam obrovská jama. 
   Keď mama vyrástla a skončila školu, robila na mestskom úrade úradníčku 
a keďže mala dobrý hlas, aj hlásateľku v mestskom rozhlase. Dostala i ponuku 
robiť v Slovenskom rozhlase v Bratislave, ale odmietla ju. Vo voľnom čase 
hrávala ochotnícke divadlo.  
   Čas utekal a mama si všimla pekného mládenca z horného konca Necpál. Ona 
bývala na dolnom konci. Jej otec bol 
v dedine richtár a mládenec Peter, dobrý 
odborník – murár, chodil zakresľovať do 
mapy obce (ktorú mal doma jej otec) domy, 
ktoré častokrát aj sám naprojektoval 
a postavil. Padli si do oka a vo februári 
1955 bola svadba. Peter už medzitým začal 
stavať dom, do ktorého, ešte 
nedokončeného, sa presťahovali. Postupne 
sa im narodili tri deti: Milanko, Peťko 
a ja, Evka. Mamina nechodila do roboty 
a starala sa o nás. Popritom navštevovala 
kurzy šitia. Spomína, že keď mi šila šaty 
a skúšala mi ich, nechcela som si ich dať 
vyzliecť a i keď boli nedokončené, celý deň 
som v nich behala po dome. Potom to 
radšej robila tak, že mi ich skúšala pred 
spánkom. 
   Pomáhala aj pri pečení koláčov na svadby. Od vychýreného cukrára pána 
Homolu sa naučila piecť také dobré zákusky, že neskôr už pekávala sama, alebo 
s kamarátkou Mariškou Šovčíkovou. Tak to bolo aj keď sa ženil Milan, Peťo 
a keď som sa vydávala ja. Pečenie zostalo jej koníčkom dodnes. Žiadna rodinná 
oslava sa nezaobíde bez jej vynikajúcich koláčov. 
   Naša mama zažila i množstvo veselých príhod. Napríklad raz, že keď išla hlásiť 
nejakú správu do rozhlasu, viezla sa na bicykli, ktorý nemal brzdy. Veru mala čo 
robiť, aby nespadla. 
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Na mestský úrad sa po materskej dovolenke už nemohla vrátiť, ak sa nechcela 
vzdať náboženstva. Pracovala teda ako predavačka v obchode s textilom. 
    Viera je pre ňu stále najdôležitejšou vecou v jej živote. Deň čo deň chodí do 
kostola na sväté omše a modlí sa za nás všetkých. K viere priviedla aj svojho 
manžela a nás - deti, za čo sme jej veľmi vďační. 
    Jej charakteristickou črtou je obetavosť. Pomáha svojej sestre Marienke (pre 
ktorú je určený tento časopis), varí jej nedeľné obedy a odvtedy ako opustil tento 
svet ich brat Lojzko, na Vianoce spolu večerajú. Nik, kto ju o niečo poprosí, 
neobíde naprázdno. Najradšej by sa celá rozdala. 
    O našej mame by sa dalo písať ešte veľa. Ale prečo ju spomínam práve teraz? 
Ak ste pozorne čítali, hneď v úvode zaznel rok narodenia 1934. Áno, počítate 
správne. V septembri 2004 sa naša mamina dožila krásnych 70 rokov života. 
Znovu by sme jej chceli poblahoželať a vyprosiť Božie požehnanie do ďalších 
rokov života. 
 

Vďačiť ti chcem mama, 
za vernosť a za lásku 

ktorú si mi dala 
vďaka a aj za život môj. 

Dcéra Evka 
 

PODSTATA VIANOC 
 

   Keď sa povie slovo Vianoce, každý si vzdychne: „Zase musím kupovať 
darčeky!“ Prečo vlastne zháňame darčeky? Možno preto, že je to zvykom. Ľudia 
si myslia, že keby si pod stromčekom nenašli žiadne darčeky, neboli by to 
Vianoce. 
   Ale Vianoce bez darčekov nie sú najhoršie. Najhoršie sú také, keď pri sebe 
nemáte svojich najbližších. U nás väčšinou bývala na Vianoce pokope celá rodina. 
Potom však niekedy musel ísť do roboty náš ocko Jožko. Už vtedy nám bolo 
smutno. Ale najsmutnejšie Vianoce boli minuloročné. Vtedy musela ísť do roboty 
aj maminka a my sme zostali doma samí len so starkou a starkým. Keby sme 
s nimi nebývali, boli by to Vianoce o ničom. Aj keď sme rozbalili darčeky, nemali 
sme z nich až takú radosť, ako keby sme boli všetci spolu. 
   Darčeky už mnohých tak opantali, že sa ani neradujú z hlavnej podstaty Vianoc 
– z narodenia Ježiška – ale len z darčekov, ktoré dostanú. Po Vianociach sa vždy 
pýtame: „Čo si dostal pod vianočný stromček?“ Čo keby sme sa radšej opýtali: 
„Ako si prežíval tieto krásne vianočné sviatky?“  Koľko ľudí, ktorí by na to vedeli 
odpovedať, nájdeme? Vieme rozprávať len a len o darčekoch. My by sme sa však 
nemali radovať len z nich, ale aj z narodenia nášho Spasiteľa. 
   Keby sa nenarodil Ježiško, neboli by Vianoce a teda ani darčeky. Skúsme sa nad 
tým zamyslieť. Obdarujme tých, ktorých máme radi, ale nezabúdajme pritom na 
hlavnú podstatu Vianoc... 

Martinka Humajová, 13 rokov 
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VYSOKOŠKOLSKÉ ZA ČIATKY 
 

   Keď ma prijali na Katolícku univerzitu do Ružomberka, vyriešil sa tým jeden 
problém – čo bude so mnou ďalej. Ako sa však blížil začiatok prvého semestra, 
pribúdali problémy ďalšie... 
   Asi mesiac pred nástupom do školy mi prišlo rozhodnutie o nepridelení internátu, s čím 
som vôbec nerátala. Mala som ísť do cudzieho mesta, kde som nikoho nepoznala a ani 
som sa v ňom nevyznala – a nemala som ani kde bývať. Spolu s rodičmi sme robili 
všetko možné i nemožné. Podala som si odvolanie, pýtala som sa všetkých známych, či 
v Ružomberku niekoho nepoznajú, a nakoniec sa mi s pomocou maminkinej 
spolužiačky zo strednej školy podarilo zohnať privát. Zmierila som sa s myšlienkou, že 
budem začínať sama, bez iných ľudí „s podobným osudom“ na internáte.  
   Týždeň pred odchodom do Ružomberka mi prišlo ďalšie rozhodnutie – tentoraz, že 
mi internát predsa len pridelili. Nikde sa však nedalo zistiť, ktorý. Telefonáty na 
univerzitu neviedli k ničomu, na internete sa stále neobjavovalo nič nové. Až dva dni 
pred mojím odchodom sa ujo Peťo dopracoval k informácií, že ma ubytovali na 
internáte SOU poľnohospodárskeho. 
    V nedeľu som sa teda vydala na cestu. Nabalená a zvedavá. Internát sme našli asi po 
hodine jazdenia a chodenia po Ružomberku. Podarili sa mi dostať na izbu s mojou 
budúcou spolužiačkou Luckou z Považskej Bystrice, s ktorou sme sa zoznámili na 
zápise. Hneď, ako sme sa vybalili, šli sme sa prejsť, aby sme zistili, ako sa dostaneme 
ku škole a koľko nám to bude trvať. 60 minút. 
   Na druhý deň sme sa skoro ráno vybrali do školy, pretože sme vôbec nevedeli, kedy 
začíname a kam máme ísť. Podarilo sa nám zohnať náš rozvrh, ktorému sme síce 
vôbec nerozumeli, ale pomohli nám ho rozlúštiť starší žiaci, ktorí sa už vedeli vžiť do 
našej situácie – veď pred rokom či dvoma aj oni prežívali taký zmätok, ako my. A tak 
sme zistili, že rozvrh budeme mať iný v párny a iný v nepárny týždeň roka, a že teraz 
nemáme žiadnu hodinu. Školu sme začali až na druhý deň slávnostnou omšou Veni 
sancte v našom univerzitnom kostole v Rybárpoli. 
   Internát SOU bol zo všetkých v Ružomberku najdrahší. Na izbe sme bývali štyri, 
pričom sme mali iba jednu skriňu a dva malé nočné stolíky. Štyri postele a v strede 
izby malý stôl – to bolo celé naše zariadenie. Sprchy a toalety boli spoločné. Väčšinou 
netiekla teplá voda a niektoré záchody nesplachovali. Na chodbe bola jedna 
dvojplatnička – trvalo jej hodinu, kým sa začal variť 1 liter vody (zistili sme to, keď 
sme si raz chceli uvariť polievku zo sáčku). Všetci z internátu čo najrýchlejšie 
odchádzali, ja však s dobrým kolektívom vydržím všeličo – a ten som mala, takže na 
bezpodmienečný odchod dôvod nebol. Nakoniec na celom treťom poschodí zostala 
obývaná už len naša izba. 
   To, čo nám vadilo najviac, bola vzdialenosť školy. Podľa mapy sme si našli nejaké 
skratky, ale i tak cesta trvala 45 minút. Navyše rozvrh nebol súvislý, ale rozhádzaný na 
celý deň, preto sme aj voľné hodiny museli tráviť posedávaním v škole či chodením 
po meste. Vedeli sme od spolužiačok, že internát priamo v škole – Mladá generácia – 
nie je vôbec plný, sú tam prázdne izby. Preto sme sa snažili dostať tam, bolo to však 
z neznámych príčin nemožné. Neskôr sme sa dozvedeli, že na internáte SOU, kde sme  
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bývali, je aj hotelová časť, kde každá izba má svoje WC i kúpeľňu a že mnohé 
študentky sa už presťahovali tam. Začali sme teda vyvíjať snahu dostať sa aspoň tam, 
keď už platíme tak veľa. Tak isto nemožné. 
   Zmierili sme sa teda s osudom. Hneď, ako sme pochopili systém MAD (Mestskej 
autobusovej dopravy), začali sme si vybavovať zľavu na autobus, aby sme aspoň niečo 
ušetrili, keď nepôjdeme pešo.  
   V jeden deň, keď sme sa vrátili cez obed na internát, nám na vrátnici oznámili, že sa 
musíme urýchlene vysťahovať do hotelovej časti. Potešili sme sa, veď naše snahy 
neboli teda zbytočné. Asi hodinu sme si prenášali veci cez chodbu a ukladali do skríň. 
Potom sme šli na prednášky a večer po návrate nás čakal šok – do dvoch dní sa 
musíme vysťahovať na internát Mladá generácia! No z toho som už bola zhrozená, 
pretože do Ružomberka ma viezli naši autom a mala som so sebou veľa vecí. V duchu 
som sa už videla, ako najmenej päťkrát chodím autobusom hore – dole, aby som to 
nejako poprenášala. Cesta pešo s takým nákladom nepripadala do úvahy. Na internáte 
vládol zmätok – väčšina báb bola totiž v podobnej situácií ako ja. Nakoniec som sa 
s dvoma z nich – mojimi budúcimi spolubývajúcimi na novom internáte – dohodla, že 
si objednáme taxík. Večer mi volala maminka, tak som jej všetko rozpovedala. A ráno 
som skoro odpadla! Keď som o piatej vstala, aby sme to všetko stihli (už o ôsmej totiž 
začínala škola), naši stáli pred internátom aj s autom! A tak mňa, Katku z Púchova  
a Táňu z Cígľa previezli aj s batožinou na naše nové „bydlisko“. 
   Tým sa pre nás konečne začal normálny študentský život. Už sme nemuseli chodiť 
a vybavovať a všade sa dobíjať. Na izbe máme každá vlastnú skriňu a dokonca aj 
umývadlo. A hlavne viac priestoru. Aby sme sa dostali do školy, stačí nám prejsť cez 
chodbu, nemusíme ani vyjsť von. V tejto istej budove máme i jedáleň, potraviny, 
knižnicu a kaplnku, v ktorej bývajú dvakrát denne omše a rôzne iné akcie – modlitba 
ruženca, adorácia, možnosť vyspovedať sa, nemecké omše, gréckokatolícke omše, 
lierárno – meditatívne pásma.... Starajú sa o nás štyria kapláni a UPaC (Univerzitné 
pastoračné centrum), ktoré organizuje túry, výlety, diskotéky, plesy, prednášky (Škola 
rodiny, Škola duchovného života...), na mládežnícke omše pozývajú hostí a robia ešte 
veľa, veľa iného. Na začiatku decembra sme napríklad mali akciu s názvom UPaC 
hľadá svoju Superstar. Súťažiť v nej mohol hociktorý študent a víťaza sme volili my 
- diváci v aule. K nezabudnuteľným patrili i prednášky Maxa Kašparů, českého 
psychiatra, ktorý navštívil našu školu v novembri. 
   A vyučovanie? Priznám sa, že na prvých prednáškach som ničomu veľmi nechápala, 
ale nebola som sama. A keďže moje spolubývajúce Lucka a Katka majú tiež tú istú 
kombináciu ako ja (slovenčina – dejepis) a Táňa dejepis – náuka o spoločnosti, 
vzájomne si pomáhame. Každá pochopí niečo – a keď to dáme dokopy, už je to 
celkom zrozumiteľné. Ochotne nám pomáhajú i starší žiaci, za ktorými môžeme prísť 
vždy, keď niečo potrebujeme.  
   Ako zvládneme všetko to učenie, uvidí sa až po skúškach. Fonetika a fonológia, 
úvod do štúdia jazykov, slavistika a staroslovienčina, staršia slovenská literatúra, úvod 
do štúdia histórie, pravek a starovek a mnoho iného – to všetko nás ešte len čaká. Ale 
jedno vám poviem: je úžasné na začiatku hodiny sa pomodliť alebo sedieť vedľa 
svojho profesora na omši v kaplnke... A aj o tom je katolícka škola. 

                                                                        Petra Humajová 
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V E R T I K A L I Z M U S Z A M O N I T
N B L Á Z N O V S T V O B L Í Ž E N E C
P U R P U R O V O O R A N Ž O V Ý C N I
E L Č O D S U N Ú Ť S O R O V O H O E O
S I I O N E M E L U U I E V Í N O H A A
A O A S U C H O M M L C B O O O V D N K
I S L E T O H Z A E T Á R L C L N L D R
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N O B A D C K O T Á N G V E K K C O R I
A P O S I A L A I Í I I É A O O U R T Č

L I S T Á R R N Z A D A N Á P K C U Á O
U O S I R E L I I Ý N A R P E N H K L K
B Y S T R I N A T A N Í R T A L C Ý E D
M M A K R O O R G A N I Z M U S E Č C O
A T E T A I N Ó M U E N P O H C N O R B

OSEMSMEROVKA 
 
 Mama sa pýta syna: 
„ Jožko, ako bolo v škole?“ 
„ Dobre.“ 
„A čo si dostal?“ 
„ Päťku.“ 
„ A z čoho?“  
„(tajnička 1 6 3)!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEBO, AMBULANCIA, AMONIT, ANAKONDA, BLÁZNOVSTVO, 
BLÍŽENEC, BODKOČIARKA, BRONCHITÍDA, BRONCHOPNEUMÓNIA, 
BYSTRINA, DABON, DLHORUKÝ, EBULIOSKOP, HOVNOCUC, IGNÁCIO, 
KEIDO, LATRÍNA, LETO, LISTÁR, LISTOKAZ, MAKROORGANIZMUS, 
MYSTICIZMUS, NEPRANÝ, NEANDERTÁLEC, NECH, ODSUNÚŤ, 
OHOVOR, OLOVO, ONEMEL, OSIRELI,  OKOLO, PES, POKEC, POSIALA, 
PURPUROVO ORANŽOVÝ, REBROVÉ, SLNKO, SOLIDARITA, SUCHO, 
SULTÁN, TECHNOLÓGIA, TETA, UMELÁ, VEK, VERTIKALIZMUS, VÍNO, 
ZADANÁ, ZITKA.                       

Martin Humaj  

TAJNI ČKA  
 
   „Zabudni sám na seba, potom...(tajnička).“ 
                                                                  London 
 

1. Obchod na predaj mäsa – chemická značka dusíka. 
2. Opak dobra – prístroj na telefonovanie. 
3. Množstvo soli obsiahnuté vo vode – choroba ničivá najmä v minulosti. 
4. Má meniny 31.12. – ŠPZ Prievidze. 
5. Ženích a ... – ranné kvapky vody na tráve. 
6. Autor básne „Mor ho!“ – Organizácia Spojených Národov 
7. Prvý uhorský kráľ – rodná krajina, domovina inak. 
8. Rozlohou najväčší štát sveta – skratka Tatranského národného parku. 
9. Obuv inak – chlorid sodný. 
10. Slávnostné uvedenie do úradu. 
11. Posledný mesiac v roku – orgán čuchu. 

                                                                       Petra Humajová 
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Adventná škatu ľka 
 
   Táto príhoda sa stala pred niekoľkými rokmi. Istý otec zbil svoju päťročnú 
dcérku, pretože stratila nejakú vec. Napriek tomu, že nebola veľmi 
hodnotná, poriadne ho to vyviedlo z rovnováhy.  
   Keď sa priblížili Vianoce, dievčatko mu prinieslo darček. „Ocko, to je pre 
teba!“ 
   Otec bol najskôr v rozpakoch, ale keď škatuľku otvoril a zistil, že je 
prázdna, vzkypel v ňom hnev. 
   „Nevieš, že keď sa dáva darček, tak by to malo byť niečo konkrétne? A ty 
mi dávaš prázdnu škatuľu!“ odvrkol nahnevane. 

   
 Dievčatko naňho nechápavo pozrelo a so slzami v očiach povedalo: 
„Ocko,...nie je prázdna! Vieš, ako som sa po celý advent musela 
namáhať, aby som ju naplnila svojimi božtekmi?“ 
   Vtedy otec precitol, kľakol si k dcérke, objal ju a prosil o odpustenie. 
   Zakrátko toto dievčatko prišlo o život. Stačila chvíľková nepozornosť 
vodiča... Po smrti svojej dcérky si otec ešte viac chránil škatuľku, ktorú 
od nej v to vianočné ráno dostal. A zakaždým, keď sa cítil slabý, 
bezmocný, keď nevedel, ako ďalej, keď mu problémy prerastali cez 
hlavu, otvoril škatuľku, vybral jeden božtek a pritom si pripomínal lásku, 
s akou ich jeho dcéra do nej vkladala. 



ROZHOVOR S MAXOM KAŠPAR Ů 
 

   Že ste toto meno ešte nikdy nepočuli? Tak to rýchlo napravíme. Max Kašparů je 
český psychiater, diakon, člen sekulárneho rádu želivských premonštrátov, 
spisovateľ – a ktovie, čo ešte. V roku 1997 založil v Pelhřimově Norbertínum - Prvé 
centrum pastorálnej medicíny v ČR. Pôsobí  tu ako psychiater, pedopsychiter 
a súdny znalec. Okrem toho prednáša na Teologickej fakulte v Českých 
Budějoviciach, prispieva do rôznych periodík a pracuje i na nových knihách. Medzi 
jeho záľuby patrí ochotnícke divadlo a chov poštových holubov. 
   16. a 17. novembra 2004 zavítal na Katolícku univerzitu v Ružomberku, kde sme 
mali možnosť vypočuť si jeho dve prednášky i osobne sa s ním stretnúť. 
Nenechala som si ujsť túto príležitosť, a tak vám z vlastnej skúsenosti môžem 
povedať, že je to milý človek, ktorý „srší“ humorom, rád sa rozdáva a i keď má 
možno málo času, pri rozhovore s ním necítite, že sa ponáhľa.  
   Chcete o Maxovi Kašparů vedieť ešte viac? Tak čítajte ďalej. Na moje otázky 
odpovedal veľmi ochotne. 
    Odkiaľ pochádzate? Ako si spomínate na svoje detstvo a na školu?  
   Ja by som vás mohol odkázať na knižku, ktorú som teraz napísal: Do výšky 
volím pád, kde  môžete nájsť všetko od môjho útleho detstva cez moju školu 
a štúdiá... Narodil som sa v roku 1950 v Žirovnici. Je to dedinka v 
Českomoravskej vysočine s krásnym hradom na vysokej skale. A tam, pod tou 
skalou v podhradí som sa narodil. Súrodencov nemám. Do školy som chodil 
najprv v Žirovnici, potom som navštevoval strednú školu v Kamenici nad Lipou. 
Po skončení strednej školy som začal študovať na lekárskej fakulte v Prahe 
a skončil som ako zubný lekár. Vyštudoval som aj psychiatriu na lekárskej fakulte 
v Bratislave. Na šesť rokov som odišiel do Budějovic, kde som študoval 
pedagogiku a etiku a na päť rokov do Banskej Bystrice, kde som študoval 
teológiu. 
   Prečo ste sa rozhodli stať práve psychiatrom? Čo vás lákalo na tomto povolaní? 
   Mal som zlú skúsenosť s mojím spolužiakom a veľmi dobrým kamarátom, 
ktorého ako študenta trápili nejaké psychické problémy – súviseli s náročnosťou 
štúdia. Navštívil jednu psychiatričku, ktorá ho úplne odrovnala. Jej prístup, otázky 
a spôsob liečby bol príšerný, asi mala sama nejaké problémy. Tak ho doničila, že 
som sa o tento obor začal zaujímať a prišiel som mu na chuť. A vďaka jednému 
pánu profesorovi, ktorý bol špičkovým psychiatrom a ukázal mi krásu psychiatrie 
v čase, keď som sa o ňu zaujímal, som sa stal psychiatrom. 
   Keď sme sa ešte v rámci strednej školy na psychológii venovali i psychiatrii, 
celá trieda mala pocit, že na ňu „sedia“ všetky príznaky psychických chorôb. 
Stretli ste sa vy niekedy s takým pocitom?  
   V psychiatrii nie, ale pri štúdiu lekárstva asi každý študent, keď sa učí napríklad 
patológiu, si vraví: „Tak túto chorobu mám pravdepodobne tiež, pretože aj ja mám 
takéto pocity a problémy.“  Niektorí študenti sú tak citliví, že pri štúdiu patológie 
si diagnostikujú všetky možné choroby. Mal som dokonca spolužiaka, ktorý mal 
pocit, že trpí mimomaternicovým tehotenstvom. 

   Vaším druhým povolaním je služba diakona. Ako vyzerá spojenie diakon – 
psychiater v praxi? Čo je náplňou vašej práce? 
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  To sa dá krásne spojiť. Niektorí ľudia za mnou chodia ako za diakonom 
a dostaneme sa na ich všedné problémy, niektorí zas za mnou chodia ako za 
psychiatrom a dostávame sa k ich duchovným problémom. Čiže sú to spojené 
nádoby, ide to dohromady. Keby som bol napríklad diakonom a architektom, asi 
by som sa sústredil na stavbu kostolov, ale keďže som diakon – psychiater, 
orientujem sa hlavne na vzťah človeka k človeku a človeka k Bohu. 
   Ako vyzerá deň, po ktorom si poviete: „Uf, to teda bolo!“? 
   To si hovorím každý deň. Povedal som si to i včera, keď som ráno o šiestej šiel 
do práce a do ôsmej som robil súdny znalecký posudok pre políciu. Od ôsmej do 
jednej poobede som mal plnú čakáreň pacientov. Potom som sadol za volant a išiel 
som až do siedmej hodiny večer do Ružomberka. Prednášal som tu skoro do 
desiatej večer a potom som „padol“ do postele. Hoci som mal ešte jednu nohu 
z nej vonku, už som spal. To „uf“ som si ani nestihol povedať, len som sa 
prežehnal a pomyslel si: „Pane Bože, viac už nezvládnem.“ 
   Vraj máte manželku zo Slovenska. 
   Áno, moja manželka pochádza z Podolínca – to 
je tá známa dedinka, v ktorej bol koncentračný 
tábor pre kňazov. Spoznal som ju, keď som bol na 
vojne v Rakovníku. Jej brat bol mojím 
„lapiduchom“ na ošetrovni a keď som ho už 
nechal dvakrát zavrieť pre neplnenie vojenských 
povinností, tak som netušil, že nechávam zatvárať 
svojho švagra. Ona sa prišla za ním pozrieť, čo to 
tam vyvádza, keď stále píše, že má nad sebou 
zlého doktora – a to bolo moje zoznámenie s jeho 
sestrou, teraz mojou ženou. 
   Na Slovensku ste známy najmä ako autor 
niekoľkých knižných publikácii (Malý kompas 
viery, Vieromer, O radostiach ľudskej duše,...). Myslím si, že každého, kto ich 
čítal, určite zaujali výstižné prirovnania, ktorými vysvetľujete zákony viery (napr. 
prirovnanie „desatora“ k dopravným značkám, ktoré síce obmedzujú rýchlu 
jazdu, ale pritom chránia život). Kde na ne beriete nápady? 
  Už od detstva som býval zapojený v rôznych aktivitách, ktoré boli spojené 
s vymýšľaním niečoho. Napríklad som mal vymyslieť scénku na školskú 
besiedku, kabaret, majáles na strednej škole, záverečný program pred promóciou 
na vysokej škole... Naučil som sa, že najzaujímavejšie pre poslucháčov je, keď sa 
niečo podáva v prirovnaniach. Som konvertita, nebol som vychovaný 
v kresťanskom duchu a kresťanom som sa stal ako dvadsaťročný. Takže som až 
dodatočne spoznal, že nerobím nič iné, ako robil Ježiš. Keď chcel niečo vysvetliť, 
tak to k niečomu prirovnal. A ja tie prirovnania hľadám neustále dodnes a má to 
svoj efekt – že to nie je „suché“. Ale to nie je môj výmysel. Aj mnohí iní ľudia, 
ktorí niečo píšu a chcú, aby si to ostatní zapamätali,  používajú prirovnania. 

   Mnohí ľudia dnes trpia - chorobami, zlými vzťahmi, rozbitými rodinami... Čo 
by ste poradili všetkým trpiacim? 
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   Najlepšia liečba je prevencia. To je stará pravda, ktorá platí nielen v lekárstve. 
Je lepšie niečomu predchádzať, ako to potom liečiť. Ja by som ľudom odporúčal, 
aby nevstupovali do vzťahov, ktoré sú riskantné, aby nedali na dojmy, ktorými ich 
ovplyvňuje okolie a aby si nenahovárali, že veci nie sú také, aké v skutočnosti sú. 
Môžem uviesť konkrétny príklad: množstvo žien je nešťastných z toho, že ich muž 
je alkoholik. Ale ona chodí s chlapcom a on už v tej dobe pije. A ona si naivne 
povie: „Keď sa ožení, prestane chodiť do krčmy.“ Pravdaže, to nie je pravda. 
Chodí s chlapcom, ktorý je agresívny, ale povie si: „Keď ma bude mať rád a ja 
s ním budem žiť, prestane takým byť.“ Neprestane. Tak isto je to u lakomého 
človeka, u žiarlivca... Takže keď dievča chodí s chlapcom (a ten vzťah je čistý, 
aby sa mohli rozísť) a ona príde na to, že je to milovník reštaurácií a slivovice, 
agresívny človek a chorobný žiarlivec, do stavu manželského s ním predsa 
nemôže vstúpiť. A keď vstúpi, ja ju nemôžem ľutovať. To je jej problém. Ona to 
vedela, ale predsa to urobila, takže si za to musí niesť zodpovednosť. 
   Blížia sa Vianoce... Aký je váš vzťah k tomuto sviatku? 
   Úplne iný, než je vzťah súčasnej doby k Vianociam. V chudobných časoch sa 
hovorilo, že Ježiško stratil darčeky. V dnešnej dobe bohatstva sme stratili Vianoce 
celé. Už je to iba pojem, ktorý je úplne vyprázdnený po duchovnej stránke 
a vyplnený iba materiálne. Ja chcem Vianoce, ktoré nie sú umelé. Nechcem umelý 
stromček, umelé koledy, umelé osvetlenie, umelé sviečky, umelého kapra, umelý 
zemiakový šalát. Ja chcem tie obyčajné Vianoce, ktoré vždy popoludní začínam 
v maštali. Tam si vezmem Sväté Písmo a prečítam si udalosť o narodení Ježiša 
v Lukášovom evanjeliu – v takom prostredí, v akom sa to všetko udialo. 
V adventnom období zásadne nemám pustený televízor, pretože to nie je vianočné 
a Vianoce nám to len kazí. 
   Máte vytvorený nejaký „špeciálny recept“ na úspešný život? Ako znie? 
   Otázkou je, čo je to úspešný život. Úspešný život je byť poslancom Európskeho 
parlamentu a súčasne je úspešný život i byť rehoľníkom v trapistickom kláštore. 
Záleží na tom, v čom človek ten úspech vidí. To, čo je pre jedného prehra, je pre 
druhého úspech. Sú ľudia, ktorí dokážu zo svojej choroby vyťažiť kapitál – a sú 
ľudia, ktorí nedokážu vyťažiť kapitál zo svojho zdravia. Ja ten recept na úspešný 
život nemám. A či je môj život úspešný alebo neúspešný, to neviem. Ja som 
spokojný. Čiže namiesto „úspešný život“ by som skôr hovoril „spokojný život“ 
a na ten recept existuje. Je to to zlaté biblické pravidlo, že čo nechceš, aby robili 
druhí tebe, nerob ani ty im. A potom je to dodržovanie poriadku, pretože 
stredovek hovorí: „Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.“  
   A záverečná otázka: Chceli by ste niečo odkázať našim čitateľom? 
   Aby zostali verní Slovu, tím, ktorí s nimi počítajú, Bohu a aby nestrácali humor. 
Jeden spisovateľ hovorí, že človek môže stratiť všetko, len nie hlavu. Ja si 
myslím, že môže stratiť i tú hlavu, ale keď mu ju odseknú, aj tak by sa mala 
usmievať. Takže i keď stratíme hlavu, nestrácajme humor. 
        
                                  Ďakujem za rozhovor! 

    Petra Humajová  
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MAX KAŠPARŮ: O RADOSTIACH ĽUDSKEJ DUŠE 

(Úryvok) 
DOJMOLÓGIA 

 

„Lepšie je dobre niečo urobiť, 
ako o tom iba dobre rozprávať.“ 

 

Benjamin Franklin 
 

   Aby sme sa nemuseli veľmi namáhať, keď robíme zmysluplné a užitočné 
veci, vymysleli sme si postupy, ktoré nám ušetria mnoho práce. To nám 
však nestačí. Aby sme niektoré činnosti nemuseli robiť vôbec, vymysleli 
sme si miesto nich dojmy. Po istom čase sme sami zistili, že v mnohých 
prípadoch sa dá skutočnosť úspešne nahradiť dojmom. Takto sa učíme 
postupne stavať potemkinovské dediny a už čoskoro sa z nás stanú 
majstri v dojmológii.  
   Môžeme s tým začať už ako deti v základnej škole. Doma si položíme na 
stôl otvorenú učebnicu a pred rodičmi sa tvárime- robíme dojem, že sa po 
celý čas z nej učíme. Keď sa však nikto nepozerá, vytiahneme zo skrýše 
v stole obľúbený, rodičmi ostro sledovaný časopis. V priebehu 
stredoškolských štúdií potom tento trik vypracujeme k úplnej dokonalosti. 
Pokračovať môžeme aj na vojne. Pri tzv. službe „na rajónoch“, keď sa má 
dlážka poriadne vydrhnúť, iba polejeme zem vodou a vojenské heslo „čo je 
mokré to je čisté“ drinu dobre zamaskuje. Vstupom do zamestnania sa 
nám potom na rozvoj tohto „talentu“ otvára netušené pole. 
   Dojmológia dobre funguje aj v duchovnom živote. Snažím sa robiť dojem 
sám na seba, na ľudí okolo mňa a v neposlednom rade aj na Boha. Celý 
rok žijem ako pohan, do kostola chodím podľa počasia, k sviatostiam 
nepristupujem vôbec, ale po popolec si prídem zakaždým. Domnievam sa 
pritom, že som dobrý katolík, a ľudia z kostola musia tiež určite 
nadobudnúť tento dojem. 
   Kde zlyháva dojem, poslúži jeho sestra- umelá náhrada. 
   Keďže už nie som schopný sláviť pravý zmysel Vianoc, slávim Vianoce 
umelé: pod umelým stromčekom s umelými sviečkami si pustím umelé 
koledy. Prečo sa znova a znova namáhať objavovať nejakú pravú radosť 
Vianoc, keď sa v každom obchode ponúka, navyše za prijateľnú cenu, 
radosť náhradná. Vrcholom dojmológie je potom stav, keď si v takom 
umelom svete dokážeme vsugerovať onen neopakovateľný dojem, že sme 
šťastní a svetoví. 

   K radosti ľudskej duše prispeje odmietnutie dojmov a poctivosť 
v slovách a skutkoch. Ježiš poznal náš sklon zamieňať skutky za dojmy. 
A preto varoval, aby sme nehovorili „Pane, Pane“, ale skôr plnili vôľu 
nebeského Otca.      
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13. RODINNÝ VÝLET 
(7.8. 2004) 

Ráno skoro vstávame,                                       Súrodenci, švagrovci, susedia, 
na výlet sa chystáme.                                        všetci trasu dobre vedia. 
Aký výlet? Rodinný!                                          Brhlovce, Bratislava, Komárno, 
Má už 13. narodeniny.                                      nejdeme tam nadarmo! 
                                                                                                       Evka Humajová 
 

   Práve táto básnička nás sprevádzala na 13. rodinnom výlete, ktorý sa začal 
presne 7. augusta ráno, o 7:04 hod.. Autobus plný rodinných príslušníkov sa vydal 
na najdlhšiu trasu v histórii rodinných výletov. Chystali sme sa totiž prejsť 
približne 500 km! 
   Tento rok viedli naše „kroky“ smerom na južné Slovensko. Do Brhloviec blízko 
Levíc sme dorazili rýchlo. Aspoň sa nám tak zdalo. Veď sme ani nemali čas 
pozerať na hodinky, keďže nám náladu spríjemňovala naša rodinná kapela 
Necpalanka. Obydlia vytesané v skalách sa nám veľmi páčili. Mnohých však 
zaujali aj živé netopiere, ktoré si kľudne lietali v čiernej kuchyni jedného 
z domčekov. Necpalanku toto príjemné dedinské prostredie tak uchvátilo, že 
neváhala a rozložila svoje nástroje. Zahrala zopár ľudových piesní, počas ktorých 
pútal pozornosť hlavne malý Filipko Petráš – určite budúci kapelník. 
   Ďalej sme mali namierené do Komárna. Dlhú cestu v autobuse po rovine sme 
opäť ani nevnímali, pretože v autobuse prebiehala súťaž Necpaloviny, ktorú 
pripravil organizátor výletu Peter Petráš ml. aj so svojou dcérou Silviou. Súťažili 
tri rodiny: Pálešovci, Kubincovci a Humajovci. Hlavná cena bola atraktívna, preto 
sa aj všetci veľmi snažili – kto vyhrá, môže ísť na výlet aj na budúci rok. Deti mali 
za úlohu nakresliť domček jedným ťahom, mamy povedať, koľko kociek cukru je 
v jednom kile a otcovia napísať Ludolfovo číslo zaokrúhlené najskôr na tri, potom 
na štyri desatinné miesta. Po veľmi tesnom a napätom boji vyhrali napokon 
Humajovci. A sedemročný „Újezďák“ Dominik Florián celú súťaž ohodnotil 
slovami: „To byla ale legrace, co?“ 
   V Komárne sme okrem slovenčiny mohli počuť aj maďarčinu. Mesto 
s pestrofarebným európskym námestím bolo veľmi pekné. Po hodinovej 
prechádzke v Komárne sme opäť vyrazili. 
   Pred príchodom do Bratislavy sa zrazu slnečné počasie zmenilo na prudký lejak, 
ktorý síce utíchol, no po príchode na Devín sa spustil znova. Účastníkov zájazdu 
to však neodradilo a i tak sa vybrali na hrad, kde im vplyvom nejakého 
elektrického výboja všetkým stáli vlasy „dupkom“. Bolo to komické... Pod 
Devínom Necpalanka tiež vytiahla nástroje, no ich hudobné cítenie nebolo zo 
strany Bratislavčanov pochopené. A tak sme sa vydali na Bratislavský hrad, kde 
sme strávili asi jednu hodinu. 
   Poslednou zastávkou na našej ceste bol motorest Čertova pec pri Piešťanoch, 
ktorý si mnohí určite pamätajú z 10. rodinného výletu. Vtedy tu totiž Necpalanka 
odohrala i jednu svadbu. Teraz nebola v Čertovej peci žiadna svadba, no vedúci si 
nás ešte pamätal. Práve v tomto motoreste prebehlo losovanie tomboly. Cien bolo 
42 – takže vyhral takmer každý! 
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Domov sme prišli asi o 23:00 hod. – unavení a s bruchami boľavými od 
smiechu. Ujo Peťo totiž celú spiatočnú cestu rozprával vtipy. Zaspali sme ako 
v oleji - a snívali o tom, aké to asi bude na budúci rok...  
 

   PS: Najstaršia účastníčka zájazdu mala 82 rokov, najmladší účastník 4 roky. 
 

Petra Humajová 
ČO SME NA VÝLETE VIDELI... 
Brhlovce - starobylá obec je vzdialená 15 km východne od okresného mesta Levíc. 
Dedina bola pôvodne rozdelená na Horné a Dolné Brhlovce, ktoré sa zlúčili v roku 
1952. Brhlovce sa stali  vyhľadávaným miestom domácich a zahraničných turistov 
kvôli skalným obydliam, vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu 
v miestnej časti známej pod názvom Šurda. Celá ulica s obytnými a hospodárskymi 
priestormi v skale bola v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry. Podľa miestnych tradícií skalné priestory na bývanie majú vraj pôvod 
v spôsobe ochrany pred Turkami v 16. a 17. storočí. Po prvýkrát ich spomína Matej 
Bel vo svojom diele Notície v roku 1742. Unikátnosť lokality zvýrazňuje i ocenenie 
medzinárodnej organizácie Europa Nostra v roku 1993. 
Komárno - v 18. storočí to bolo tretie najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu 
obyvateľov. V roku 1950 tu namerali najvyššiu dennú teplotu vzduchu na 
Slovensku: 39,8 °C. V rokoch 1763 a 1783 boli v Komárne zemetrasenia, ktoré 
spôsobili značné škody. Odvtedy tu zakázali stavať budovy, ktoré by mali viac ako 
dve poschodia, a každý deň popoludní o 15:00 hodine sa rozozvučia zvony na 
Kostole svätého Ondreja, ktoré obyvateľom Komárna až dodnes pripomínajú 
posledné ničivé zemetrasenie. Najatraktívnejšie miesto v Komárne je Nádvorie 
Európy. Každý dom na nádvorí symbolizuje jeden európsky národ. Farby a stavebné 
štýly domov sú pestré a rôzne ako národy „starého“ kontinentu. Uprostred sa 
nachádza fontána Milénium. Nádvorie Európy začali stavať v marci 1999. 
Devín - patrí k najvýznamnejším slovenským hradom. Stojí na 212 m vysokom 
skalnom brale na sútoku Dunaja a Moravy. Prvý raz sa spomína v roku 864 vo 
Fuldských letopisoch. Úloha  Devína bola dôležitá v obrannom systéme Veľkej 
Moravy. Keď v 16. storočí turecké vojská ohrozovali Viedeň i Bratislavu, tento hrad 
sa im nepodarilo dobyť. V roku 1809 ho vyhodili do vzduchu vojaci napoleonskej 
armády. Zrúcaniny hradu boli v štúrovskom období miestom výletov bratislavských 
študentov. 24. apríla 1836 tu bol na historickom výlete slovenskej mládeže i Ľudovít 
Štúr. Hrad sa v súčasnosti sčasti konzervuje a sčasti rekonštruuje. Bol vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. 
Bratislavský hrad - po prvý raz sa spomína v roku 907, je však isté, že jestvoval už 
predtým a bol jednou z dôležitých pohraničných pevností Veľkej Moravy. Bol 
postavený z dreva a hliny, prestavaný na kamenný v 13. storočí. Po viacerých 
prestavbách tu bol v rokoch 1784 -1791 zriadený generálny seminár rímsko-
katolíckej cirkvi, kde študoval aj Anton Bernolák. V roku 1802 na hrade ubytovali 
vojsko a odvtedy slúžil ako kasáreň. V máji 1811 vypukol na hrade požiar zavinený 
neopatrnosťou talianskych vojakov rakúskeho pluku. Po takmer 150 rokoch 
pustnutia sa začalo s rekonštrukciou, ktorá trvala do roku 1962. 
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Recepty 
 

Vanilkové rožky 
   Suroviny: 35 dkg hladkej múky „špeciál“, 22 dkg „Palmarínu“, 11 dkg 
práškového cukru, 14 dkg orechov, 1 vanilkový cukor 
   Postup: Všetko spolu zmiesime, cesto pretlačíme mlynčekom a robíme rožky 
alebo rôzne tvary. Upečené pocukríme. 
 

Piškótové rezy s jablkovou plnkou 
  Z 8 vajec, 30dkg kryštálového cukru, 30 dkg hladkej múky „špeciál“, 1 balíčka 
prášku do pečiva, ¾ dcl vody, vyšľaháme piškótové cesto: žĺtky šľaháme 
s 2/3 cukru a vodou do peny, pridáme tuhý sneh z bielkov a zvyšného cukru, 
premiešame, pridáme preosiatu múku s práškom do pečiva, premiešame, 
rozdelíme na 2 veľké rovné plechy (ako na roládu), ktoré vyložíme papierom 
a upečieme. 
   Plnka: 1 kg nastrúhaných jabĺk, ½ l vody, 3 polievkové lyžice kryštálového 
cukru, 2 „zlaté klasy“. 
   Jablká postrúhame, pridáme cukor a asi 2 dcl vody a uvaríme do mäkka. Vo 
zvyšnej vode rozšľaháme „zlaté klasy“, pridáme k jablkám, krátko povaríme, 
odložíme a necháme trochu vychladnúť. Ešte teplú plnku natrieme na jeden plát, 
prikryjeme druhým plátom, vrch polejeme citrónovou alebo čokoládovou polevou. 
Miesto polevy môžeme ozdobiť šľahačkou. 
 

Kokosový nepečený zákusok 
   Suroviny: 25 dkg kokosovej múčky, 1 konzerva sladeného kondenzovaného 
mlieka, 15 – 20 dkg (podľa potreby) preosiateho práškového cukru, rum, kakao, 
čokoládová poleva 
   Postup: Kokosovú múčku nasypeme do nádoby, vlejeme kondenzované mlieko 
(asi 2 polievkové lyžice necháme v konzerve), môžeme pridať trošku rumu 
a toľko cukru, aby vznikla hustá, vláčna hmota, z ktorej tretinu oddelíme. Do 
zvyšnej hmoty pridáme kakao a rozdelíme na dve časti. Cestá na doske 
vyformujeme do valčekov dlhých asi 35 cm. Valčeky rozvaľkáme na šírku 5 cm 
a plátky spojíme zvyšným kondenzovaným mliekom: kakaový – biely – kakaový. 
Odložíme do druhého dňa, potom polejeme čokoládovou polevou a po stuhnutí 
krájame na tenšie asi 1 cm rezy. 
 

Medovníčky 
   Vymiešame 2 celé vajcia s 15 dkg preosiateho práškového cukru, pridáme 30 dkg 
hladkej múky, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 1 polievkovú lyžicu medu, 
1 polievkovú lyžicu rumu alebo mlieka, 1 dkg masla, 1 čajovú lyžičku zmes škorica 
+ klinčeky. Všetko spolu zmiesime a necháme stáť do druhého dňa. Potom 
vygúľame na hrúbku asi 0,5 cm, vykrajujeme rôzne tvary, ukladáme na nie veľmi 
vymastený plech, potrieme rozšľahaným vajíčkom, ozdobíme orechom alebo 
mandľou a do bledoružova upečieme. Po vychladnutí dáme do mikroténového 
sáčka. 

Recepty poskytla a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová 
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ŽIJEŠ ALEBO LEN PREŽÍVAŠ?  
 

   Ako reagujete na život, udalosti a situácie v ňom? Dajte si test a uvidíte! 
Na každú otázku odpovedzte buď áno alebo nie. 
 

1. Viete vyčkať, kým si všetci zasadnú za stôl a nezačnete jesť, aj keď 
ide o niečo, čo máte veľmi radi? 

2. Ak môžete zjesť celú čokoládu, ste schopní zjesť len polovicu? 
3. Ak dostanete neosolené jedlo, dokážete si ho osoliť bez šomrania? 
4. Máte doma návštevu: bavíte sa s nimi bez toho, aby ste bežali 

zapnúť televízor? 
5. Je vám doručený nejaký balíček, ktorý máte otvoriť len pri istej 

príležitosti: dokážete ho nerozbaliť? 
6. Prijmete bez slova zrieknutie sa niečoho, keď viete, že to bude 

užitočné? 
7. Viete sa zasmiať aj zo svojej nervozity? 
8. Uznáte si, že to nie je pravda, že ste na smrť unavení? 
9. Ak sa rozhodnete, že si nebudete obhrýzať nechty, dokážete to? 
10. Nachádzate sa v takej situácii, že už nevydržíte obsedieť na stoličke. 

Ste schopní vydržať ešte ďalších 5 minút? 
11. Váš učiteľ chýba a ten, čo ho zastupuje, vás nechal na chvíľu 

samých: príde vám na um využiť čas na zajtrajšie domáce úlohy? 
12. Uložíte si veci, ktoré budete potrebovať až o týždeň tak, že ich 

potom nájdete bez problémov? 
13. Viete sa zrieknuť zmrzliny a za tie peniaze kúpiť darček priateľke? 
14. Nezabudnete, že po prechádzke s kamarátmi potrebuje vaša mama 

pomoc? 
15. Keď zažnete svetlo a po čase ho už nepotrebujete, spomeniete si, 

že ho treba zhasnúť? 
 
Aspo ň 9 ÁNO: 
   Veci nejdú pomimo vás, ale rodia sa a prežívajú vo vašom vnútri. 
Môžete ich teda upraviť tak, ako vám to vyhovuje. Pozorná vnímavosť vás 
urobí schopnou živej, precítenej a aktívnej spoluúčasti. Naučí vás prijímať, 
nie iba trpne znášať život. 
 
Menej ako 9 ÁNO: 
   Snažte sa nenechať svoj život len v 1. osobe. Rozvíjajte sa a pracujte na 
sebe, udalosti neprijímajte len pasívne a mechanicky, ale ich vítajte 
a zosobňujte. Pri dobrej vôli prekonáte rôzne ťažkosti, a to najmä tak, že 
sa budete cvičiť najskôr v malých veciach. 
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FUTBAL 
PRAVIDLÁ FUTBALU 

- majú byť stručné a zrozumiteľné. Je isté, že k úspechu tejto hry nemálo 
prispela ich jednoduchosť. Ustanovenia pravidiel o výstroji, ihrisku a definície 
nešportových zákrokov a otvorenia hry prežili až dodnes. Futbal bol vždy 
plynulou hrou. Prerušeniu sa možno vyhnúť, ak rozhodca uplatní pravidlo 
o výhode – nechá po faule v hre pokračovať v prípade, že mužstvo, ktorého hráč 
bol faulovaný má naďalej loptu v moci. Pravidlo o postavení mimo hry bolo vždy 
zdrojom konverzií. Asistenti rozhodcu musia v zlomku sekundy rozhodnúť, či 
v momente prihrávky jedného zo spoluhráčov bol útočiaci hráč za posledným 
brániacim hráčom súpera. Hráč nemôže byť v postavení mimo hry pri autovom 
vhadzovaní. 

 
POKUTOVÝ KOP 

- pokutové kopy sa zaviedli r. 1891 ako trest za nešportový zákrok, napr. za 
kopnutie,   sotenie protihráča alebo hru rukou v pokutovom území. Hráč kope na 
bránu z bodu zahrávania pokutového kopu, pričom má proti sebe len brankára 
súpera. Ak sa lopta odrazí od žrde alebo brvna, nemôže s ňou hráč zahrávajúci 
pokutový kop hrať prv, kým sa jej nedotkne niekto iný. 

 
NAJ, NAJ… 

- najťažší hráč reprezentačného týmu bol anglický brankár Willie Henry Foulke 
(1874 – 1916). Meral 190 cm a vážil 165 kg. V jednom stretnutí zavinil prerušenie 
hry, keď prelomil bránku. 

 
- najdlhšia doba, počas ktorej nedostal brankár gól vo vrcholných súťažiach, je 
1275 minút (viac ako 14 zápasov). O tento výkon sa zaslúžil Albert Resimo 
z týmu Atletico Madrid. 
 
- najdlhšia doba, počas ktorej brankár v medzištátnom zápase nedostal gól, je1142 
minút (viac ako 12 zápasov). Tento rekord drží Talian Dino Zoff. 
 
- najviac gólov v medzištátnom zápase padlo 14. februára 2000. Kuvajt zvíťazil 
nad Bhutánom 20:0. Rekordných 10 gólov v jednom medzištátnom zápase strelil 
Sufus Nielsen v drese Dánska proti Francúzku (17:1) na olympiáde v roku 1908. 

Martin Humaj 
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A na záver...A na záver...A na záver...A na záver... 
„Lebo nechce zobudiť tabletky na 
spanie.“ 

� 
Veveričky lúskajú oriešky, 
v jednom nájdu strieborné, 
v druhom zlaté a v treťom 
diamantové šaty. Jedna z nich sa 
ozve: 
„Ak to takto pôjde ďalej, 
zahynieme od hladu.“ 

� 
Otec – slimák učí syna – slimáka 
prechádzať cez cestu. 
Otec prefrčí cez cestu a povie 
synovi: 
„Keď pôjde nejaké auto, tak sa 
skrč, počkaj, kým prejde  
a pokračuj v ceste.“ 
Malý slimák prechádza cez cestu, 
keď sa zrazu vyrúti auto. 
Malý slimák sa skrčí. Otec začuje 
divný zvuk. Pozrie sa a povie: 
„Hm, valec tadiaľto už dlho 
nešiel!“ 

� 
Mladá novinárka chce urobiť 
rozhovor s bačom. Pýta sa ho: 
„Bača, ako vyzerá váš deň?“ 
„No, ráno sa zobudím a vypijem si 
tri deci slivovice...“ 
„Ale bača, to tam nemôžeme 
napísať. Povedzte radšej, že si 
prečítate tri stránky novín.“ 
„Tak dobre. Ráno vstanem 
a prečítam si tri stránky novín. 
Potom vyženieme ovce na pašu 
a prečítame si dve stránky novín. 
Kým sa pasú, prečítame si ešte 
tri-štyri stránky novín. Keď ich 
zoženieme z paše, prečítame si 
dve stránky novín a ideme do 
dediny do knižnice. A keď ju 
o desiatej zatvoria, tak navštívime 
Joža, ten má doma tlačiareň.“ 

 
 

� 

Visia netopiere v jaskyni a jeden 
z nich „stojí“. Netopier sa pýta 
druhého: 
„Čo sa mu stalo?“ 
A on odpovedá: 
„Neviem, asi odpadol.“ 

� 
Príde autobus na colnicu a do 
okienka sa nakloní 
colník so slovami: „Drogy, 
cigarety, alkohol?“ 
A cestujúci na to: „Kávu, prosím!“ 

� 
Príde Dežo na spoveď a hovorí: 
„Pán farár, ukradol som v butiku 
sako.“  
„Tak oľutuj, Dežo.“ 
„Ľutujem, že som neukradol aj 
nohavice.“ 

� 
Kedy sa blondínka v Tatrách 
rozčúli? 
Keď ju lanovka vynesie do výšky 
2000 metrov  
nad morom, a ona žiadne more 
nevidí. 

� 
Blondínka má vodičskú skúšku: 
„Pani, čo urobíte, ak stratíte počas 
jazdy koleso?“ 
„Zvýšim rýchlosť, aby som ho 
dobehla.“ 

� 
Turista sa pýta roľníka: 
„Ak prejdem cez vašu lúku, 
stihnem vlak o 15:30?“ 
„Áno, a ak stretnete môjho býka, 
tak aj ten o 15:00.“ 

� 
Idú dvaja ľudožrúti po púšti. 
Uvidia na zemi  
kostru a jeden povie: 
„Aha, chrumky.“ 

� 
„Prečo chodí blázon okolo lekárne 
po špičkách?“ 


